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I - Introdução
Este relatório pretende fazer um balanço das actividades realizadas durante o ano de 2010 no
âmbito das áreas de intervenção prioritárias e definidas no Plano de Actividades, de forma a facilitar a
reflexão sobre o caminho que está a ser percorrido.
Algumas áreas de intervenção mantiveram-se reforçadas, como é o caso da Floresta e da
Formação Profissional, podendo constatar-se a continuidade e a renovação do trabalho através da
execução dos projectos/actividades existentes e da elaboração e aprovação de novas candidaturas,
algumas das quais iniciaram ainda em 2010 (ex. Curso de Educação e Formação de Adultos de
Operador/a de Jardinagem e Plano de Formações Modulares Certificadas). Outras surgiram no plano
das novas oportunidades emergentes, como é o caso da Igualdade de Oportunidades e de Género,
tendo permitido reajustar novos objectivos estratégicos e ajustá-los às novas necessidades e
oportunidades identificadas.
Assim, no ano de 2010 a Associação concluiu a execução de projectos como o Terra a Terra
(PROGRIDE), que permitiu a realização de actividades de animação sociocultural extremamente
marcantes no território, como a Semana Cultural Terras do Xisto 2010, um Curso EFA de nível
Secundário, entre outros, continuou a execução de outros projectos como a Rede de Património do Xisto
e o Programa Apícola 2010, tendo ainda procedido à candidatura de novos Projectos, nomeadamente, o
Plano de Formação, o Programa Apícola 2011-2013 e os projectos de beneficiação de povoamentos
florestais.
Respeitando as disposições estatutárias, vem a Direcção da Pinus Verde – Associação de
Desenvolvimento Integrado da Floresta submeter à apreciação da Assembleia Geral o presente
Relatório de Actividades e de Contas de 2010.
Não obstante a avaliação periódica relativa à execução de cada projecto reportada às instituições
e organizações parceiras e financiadoras dos projectos, cabe à Assembleia Geral pronunciar-se acerca
da actividade geral e transversal da Associação.
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II – Floresta
II.1. Projectos Florestais
• Durante o ano de 2010, houve continuação das intervenções previstas em projectos
florestais, anteriormente candidatados aos Programas Agro e Ruris.
• Elaboração de Projectos Florestais a candidatar ao PRODER e acompanhamento da sua
execução no terreno.

II.2. Sapadores Florestais
Acompanhamento técnico das nossas 2 equipas de sapadores, nas seguintes acções:
•

279 jornas de serviços de silvicultura preventiva prestados às Juntas de Freguesia da área de
intervenção e ao Município do Fundão de acordo com o protocolo que estabelecemos com
estas entidades

•

Serviços de silvicultura preventiva a associados:
- Cerca de 100 ha de limpeza de povoamentos
- Aproximadamente 32 km de manutenção da rede viária florestal.

•

Vigilância, primeira intervenção e apoio ao combate de incêndios
- 60 dias de pré-posicionamento em Local Estratégico de Estacionamento
- 1 primeira intervenção
- 4 apoios a combates
- 4 rescaldos

•

Serviços de silvicultura preventiva mediante o protocolo que estabelecemos com a Autoridade
Florestal Nacional (serviço público):
- 8 ha de silvicultura preventiva (criação de faixas de gestão de combustíveis – rede primária)

II.3. Zonas de Intervenção Florestal (ZIF´s)
•

Sessões de esclarecimento junto dos aderentes da ZIF de Lavacolhos

•

Início da elaboração do Plano Específico de Intervenção Florestal da ZIF de Lavacolhos

•

Início da elaboração do Plano de Gestão Florestal da ZIF de Lavacolhos

5

II.4. Educação e sensibilização ambiental
•

Colaboração na organização das actividades do Dia da Árvore

II.5. Candidaturas a pedidos de ajudas integradas no Pedido Único
•

Formalização e submissão de candidaturas ao IFAP

II.6. Apoio e aconselhamento técnico
•

Aos seus associados, nomeadamente no ordenamento e gestão da floresta, prevenção e
protecção da floresta contra incêndios

II.7. Outros serviços técnicos
•

Levantamentos perimetrais de parcelas, para o proprietário ou produtor florestal/associado
conhecer com maior rigor a área das suas propriedades

•

Elaboração de Planos de Gestão Florestal

•

Elaboração de candidaturas ao PRODER (Medida 4.3.2.)

III – Usos Múltiplos da Floresta/ Casas da Floresta
III.1. Casa do Mel
III.1.1. Trabalho técnico
•

Apoio técnico a 212 apicultores (visitas de campo, visitas a melarias, esclarecimentos na sede
da Associação, …)

•

Realização de sessões de esclarecimento/divulgação

•

Elaboração da candidatura ao Programa Apícola Nacional para o triénio 2011 – 2013

•

Criação de 3084 rainhas

III.1.2. Sanidade apícola
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•

Promoção do uso de 1218 embalagens de medicamento homologado a 164
apicultores

•

Promoção de substituição de 60 kg cera a 1 apicultor

•

Realização da recolha de 201 amostras, de abelhas e de criação operculada, para rastreio
sanitário

III.1.3. Registos de actividade apícola
•

Informatização de 212 registos apícolas

III.1.4. Laboração
•

Extracção de cerca de 5 Ton. de mel

•

Usufruíram das instalações 15 apicultores

III.1.5. Segurança e qualidade alimentar
•

Implementação de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e da Segurança Alimentar,
de acordo com as normas: ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005 – Casa Certificada desde Agosto

•

Foram promovidas:

- 15 Análises a antibióticos
- 9 Análises Físico – químicas

III.1.6. Componente lúdica e pedagógica
•

Foram efectuadas várias visitas guiadas a idosos e a crianças

III.1.7. Participação em feiras e exposições
•

Feira Apícola – Penamacor, de 29 a 31 de Outubro

III.2. Casa do Cogumelo

III.2.1. Produção de cogumelos “Pleurotus Ostreatus”
•

Embalamento

•

Comercialização
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•

Propagação do fungo em laboratório

III.2.2. Sessões de informação
 Cultivo de cogumelos
 Como apanhar cogumelos silvestres
 Cultura de cogumelos Casa do Cogumelo
 Workshop de Cultivo no Festival do Míscaro, no Alcaide

III.2.3. Participação em feiras e exposições
•

Festival do Míscaro – Alcaide, de 19 a 21 de Novembro

III.2.4. Visitas guiadas
•

ATL Aldeia de Joanes

•

Escola Profissional do Fundão

•

Escola Secundária do Fundão

•

Outras visitas individuais

III.3. Casa das Tecedeiras
III.3.1. Actividades desenvolvidas
•

Acolhimento de visitantes e atendimento ao público, todas as tardes

•

Acolhimento e promoção de visitas guiadas a vários grupos

•

Workshop de concepção de novos produtos com a designer Daniela Pais

III.3.2. Participação em feiras e exposições
•

Participação na 1ª Feira de Natal Aldeias do Xisto - Lousã, de 4 a 8 de Dezembro
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III.4. Casa do Bombo
III.4.1. Actividades desenvolvidas
•

Acolhimento e promoção de visitas guiadas a vários grupos

•

Realização de ateliês de percussão em bombo com jovens durante a Semana Cultural Terras do
Xisto 2010

IV – Desenvolvimento Social e Formação Profissional
IV.1. Desenvolvimento Social
IV.1.1. Projecto Terra a Terra – PROGRIDE, Medida 1
Promotor: Município do Fundão. Executor: Pinus Verde
No ano de 2010 deu-se a conclusão do Projecto Terra a Terra. No âmbito deste projecto de
inclusão social, de combate ao isolamento, à desertificação e à exclusão e que terminou a 30 de
Setembro, durante o ano de 2010 foram dinamizadas as seguintes linhas de acção:
o Dinamização de Serviços de Proximidade
o Acções de Empowerment
o Animação Sociocomunitária
o Acções de Formação e Informação Socioprofissional
o Dinamização e promoção de produtos e redes de produtores locais
o Desenvolvimento de potencialidades endógenas e turismo sustentável

IV.1.2. Animação Sociocomunitária
Durante o ano de 2010, a Pinus Verde realizou os seguintes eventos:
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• Dia Mundial da Floresta, com as crianças do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Terras
do Xisto e da Escola do 1º Ciclo do Castelejo – Visita ao Centro de Ciência Viva da
Floresta, em Proença-a-Nova
• Semana Cultural Terras do Xisto 2010, de 31 de Julho a 7 de Agosto, que contou com a
realização de workshops de percussão, de voz e de expressão corporal, espectáculos
musicais, espectáculos etnográficos, promoção de visitas às Casas da Floresta,
animação de teatro e um acantonamento de jovens

IV.1.3. Rede Social do Concelho do Fundão
A Pinus Verde continuou o seu trabalho como membro do Núcleo Executivo. Actividades:
emissão de pareceres técnicos, planificação de actividades, apoio à realização de actividades de índole
social no concelho, apoio a entidades - Subzona1 (ex. Constituição da Comissão de Sub-zona).

IV.1.4. Complemento Solidário para Idosos
A Pinus Verde prestou apoio à elaboração de candidaturas de idosos, procedeu ao
levantamento de novos casos e à prestação de informações.

IV.1.5. Programa Alimentar de Ajuda a Carenciados
Programa promovido pelo Instituto da Segurança Social, I.P., consistiu na distribuição alimentar a
famílias carenciadas nas Freguesias da Barroca e de Bogas de Baixo.

IV.1.6- Candidatura ao PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural
A Pinus Verde elaborou uma candidatura ao PRODER, à Medida 3.2 --- Melhoria da Qualidade de
Vida, Acção 3.2.2 --- Serviços Básicos Para a População Rural, no sentido de desenvolver um conjunto de
serviços de apoio à valorização do património local no território do Pinhal, incidindo a intervenção na
rede de casas temáticas da floresta (ecomuseus "Casas da Floresta"), como vectores-chave da
intervenção. Esta candidatura encontra-se a aguardar a decisão de aprovação.
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Objectivos:
•

Promover a divulgação e a valorização do património local associado aos ecomuseus "Casas da
Floresta"

•

Demonstrar as potencialidades deste território, promovendo a inovação e a criação de
conhecimento na área dos produtos endógenos

IV.2. Formação Profissional
IV.2.1. Plano de Formação Pinus Verde
Em 2010 realizaram-se os seguintes cursos de Formação Profissional:

Cursos de Educação e Formação de Adultos
•

Conclusão do Curso de Técnico/a de Museografia e Gestão do Património (2170 h), curso EFA de
Nível Secundário. Este curso iniciou a 3 de Novembro de 2008 e terminou a 11 de Março de
2010

•

Início do Curso de Operador/a de Jardinagem (2360 h), curso EFA de Nível Básico B2+B3. Este
curso iniciou a 25 de Outubro e terminará a 10 de Abril de 2012

Formações Modulares Certificadas
•

Confecção de Entradas (Hotelaria e Restauração - 50 h)

•

Confecção de Vestuário (Artesanato - 50 h)

•

Assentamento de elementos pré-esforçados em estruturas de telhado (Construção Civil – 50 h)

•

Desenho técnico – construções em madeira (Matérias e Materiais – Madeiras: 50 h)

•

Montagem e Reparação de Mobiliário (Matérias e Materiais – Madeiras: 25 h)

•

Criação de páginas para a Web em hipertexto (Ciências informáticas – 25 h)

•

Utilitários de Apresentação Gráfica (Ciências informáticas – 25 h)

•

Princípios da Nutrição (Hotelaria e Restauração - 25 h)

IV.3. Apoio à Empregabilidade e a Empresas
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IV.3.1

–

GEQE

(Gabinete

de

Apoio

à

Empregabilidade,

Qualificação

e

Empreendedorismo)
Em 2010 realizaram-se as seguintes actividades:
•

Apoio, informação e orientação profissional

•

Divulgação de ofertas de emprego / formação profissional

•

Prestação de informações sobre técnicas de procura de emprego

•

Elaboração de 3 candidaturas a projectos de Estágios Profissionais

•

Encaminhamento de desempregados e activos para Formação Profissional

IV.4. Igualdade de Oportunidades e de Género
Em 2010 a Pinus Verde foi entidade consultora das seguintes entidades:
•

Plano Municipal Para a Igualdade de Género - Município do Fundão
A Pinus Verde foi entidade consultora do Plano Municipal Para a Igualdade de Género promovido

pelo Município do Fundão, tendo como principais destinatários/as os/as funcionários/as do Município.
•

Plano Para a Igualdade - Agência Para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto
A Pinus Verde é entidade consultora do Plano Para a Igualdade promovido pela ADXTUR, tendo

como principais destinatários/as os/as funcionários/as da Agência, bem como 15 empresas da região
das Aldeias do Xisto.

V – Comunicação e Marketing
V.1. Casas da Floresta/Produtos Locais
•

Criação de momentos de divulgação junto da comunicação social de promoção das Casas e
das suas actividades, através do lançamento de press releases, tal como a divulgação da
Certificação da Casa do Mel
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V.2. Formação/Acção e Intervenção Social

•

Promoção de acções de formação profissional da Pinus Verde na comunicação social

•

Promoção de eventos de animação sociocultural da Pinus Verde, tais como o Dia da Árvore e a
Semana Cultural Terras do Xisto 2010, através do lançamento de press releases e da publicação
do respectivo programa

V.3 – Portais online Pinus Verde

•

Actualização do sítio Internet (www.pinusverde.pt)

•

Integração nas redes sociais Facebook (http://www.facebook.com/PinusVerde) e Twitter
(www.twitter.com/PinusVerde)

VI - Arte Pré-Histórica
Em parceria com o Museu Arqueológico do Fundão, foram organizadas as I Jornadas de Arte PréHistórica do Sudoeste Europeu (23 e 24 de Abril), no Centro de Interpretação de Arte Pré-Histórica (Casa
Grande), que contou com a presença de prestigiados especialistas europeus. Nestas jornadas de dois
dias, os/as participantes puderam assistir a conferências, bem como visitar as gravuras rupestres do
Poço do Caldeirão e as Aldeias do Xisto da Barroca e de Janeiro de Cima.

VII – “Rede de Património do Xisto”
No ano 2010 realizaram-se obras de recuperação em 10 casas (Proença-a-Nova e Penela) e
continuou-se a instruir o processo para a preparação de um conjunto de procedimentos para
intervencionar, a partir de 2011, as casas identificadas no Projecto.
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VIII - Parceria Aldeias do Xisto
A Pinus Verde continuou a desenvolver a parceria com a ADXTUR – Agência para o
DesenvolvimentoTurísticodasAldeiasdoXisto, e com a Saber das Mãos, Lda.

No primeiro caso essa parceria incidiu nas questões da valorização do património do
xisto, nomeadamente no que se refere ao apoio na divulgação das Casas da Floresta, bem
como na animação cultural, mais concretamente na Semana Cultural Terras do Xisto, e na área
do desenvolvimento social (Plano Para a Igualdade). No que se refere à Rede de Lojas, esta
parceria continuou a ser fundamental para o escoamento e promoção dos produtos locais da
zona de intervenção da Associação.
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Contas de Gerência
Exercício de 2010
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IX – Relatório de Contas

RELATÓRIO DE CONTAS - ANO 2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
GASTOS E PERDAS DO EXERCICIO
CONTA

DESCRIÇÃO
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

62

Fornecimentos e Serviços

6221

Trabalhos Especializados
Funcionamento

130.263,03 €
19.811,86 €

Projectos Florestais

27.745,46 €

Publicidade e Propaganda

Honorários

2.670,41 €
2.670,41 €
54.264,50 €

Funcionamento

1.996,50 €

Progride

6.600,00 €

Rede Património do Xisto

11.684,00 €

Poph

33.984,00 €

Conservação e Reparação

Poph
Outros Serviços Especializados
Progride
Poph

6233

27,72 €

Poph

Progride

6231

2.418,39 €

69.591,17 €

Sapadores Florestais

6228

275.076,92 €

25.219,29 €

Progride

6226

420.647,54 €

Progride

Rede Património do Xisto

6224

VALOR

Programa Apícola

Sapadores Florestais

6222

965.165,96 €

Ferramentas e Utensílios

8.909,93 €
8.524,73 €
312,60 €
72,60 €
13.605,85 €
11.835,42 €
1.770,43 €
5.256,40 €

Funcionamento

196,74 €

Programa Apícola

396,00 €

Progride

1.782,41 €

Sapadores Florestais

1.073,05 €

Poph

1.808,20 €

Material de Escritório
Funcionamento

11.290,02 €
28,99 €

Progride

6.123,94 €

Poph

5.137,09 €
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43,58%

6241

Electricidade
Funcionamento
Progride

6242

Combustíveis
Funcionamento
Programa Apícola
Progride
Rede Património do Xisto
Sapadores Florestais
Poph
FFP-ZIF

6243

Água
Funcionamento
Progride
Poph

6251

Deslocações e Estadas
Funcionamento

6252

Transporte de Pessoal

6253

Transporte de Mercadorias

Progride

Funcionamento
6258

Outras Deslocações e Estadas
Funcionamento
Progride
Rede Património do Xisto

6261

Rendas e Alugueres
Progride
Poph

6262

Comunicação
Funcionamento

6263

4.768,68 €
19.809,08 €
40,00 €
692,41 €
3.555,67 €
20,00 €
12.557,78 €
146,10 €
2.797,12 €
1.471,40 €
93,77 €
1.335,88 €
41,75 €
1.199,41 €
1.199,41 €
150,00 €
150,00 €
24,20 €
24,20 €
1.210,86 €
30,70 €
1.093,36 €
86,80 €
4.412,56 €
632,00 €
3.780,56 €
9.045,99 €
2,68 €
2.686,32 €

Progride

5.428,96 €

Poph

575,63 €

FFP-ZIF

352,40 €

Seguros

3.615,44 €
639,44 €

Progride

1.799,03 €

Sapadores Florestais

1.176,97 €

Contencioso e Notariado
Funcionamento
Programa Apícola
Progride

6267

1.225,81 €

Programa Apícola

Funcionamento

6265

5.994,49 €

Limpeza, higiene e conforto

238,75 €
170,00 €
6,00 €
62,75 €
2.284,22 €
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405,20 €

Funcionamento

1.879,02 €

Progride
6268

Outros Serviços Diversos

117,11 €

Progride

75,00 €

Poph

42,11 €
63 - GASTOS COM O PESSOAL

346.152,22 €
118.784,06 €

Sapadores Florestais
Progride

61.050,12 €

Programa Apícola

72.646,28 €

Poph

21.468,89 €

Formandos do Poph

47.079,86 €

Estágios Profissionais

5.012,81 €
20.110,20 €

FFP-ZIF
64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

68 - OUTROS GASTOS E PERDAS
681

Impostos

688

Outros

35,86%

166.767,41 €

17,28%

3.992,50 €

0,41%

3.358,21 €
634,29 €
69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

691

Juros suportados

6981

Comissões Bancárias
TOTAL DE GASTOS E PERDAS DO EXERCICIO

27.606,29 €
25.600,89 €
2.005,40 €
965.165,96 €
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2,86%

RELATÓRIO DE CONTAS - ANO 2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RENDIMENTOS E GANHOS DO EXERCICIO
CONTA

DESCRIÇÃO
72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ASSOCIADOS

7211

939.067,31 €

SERVIÇOS TÉCNICOS

61.823,88 €

721101

Serviços Técnicos de Apicultura

721102

Serviços Técnicos de Sapadores Florestais

36.826,90 €

721103

Serviços Técnicos de Funcionamento

18.250,10 €

75 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

6.746,88 €

765.424,68 € 81,51%

Projectos Florestais

48.282,19 €

Programa Apícola

88.884,46 €

Estágios Profissionais

2.771,34 €

Sapadores Florestais

103.500,00 €

Progride

189.352,15 €

Poph

119.209,82 €
23.586,90 €

FFP-ZIF
Rede Património do Xisto
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
781

Rendimentos Suplementares

189.837,82 €
111.755,13 € 11,90%
32.139,44 €

7812

Aluguer de Equipamento

18.639,44 €

7816

Contrato de Arrendamento

13.500,00 €

782

Descontos de pronto pagamento obtidos

788

6,58%

61.823,88 €

Outros

943,50 €
78.672,19 €

7881

Correcções relativas a períodos anteriores

10.856,33 €

7883

Imputação de subsídios para investimentos

60.700,36 €

788801

Diversos

3.245,50 €

788802

Quotas de Associados
79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS DO EXERCICIO

3.870,00 €
63,62 €

939.067,31 €

19

0,01%

RELATÓRIO DE CONTAS
ANO 2010
CUSTOS DO EXERCICIO
CONTA

DESCRIÇÃO

PROVEITOS DO EXERCICIO
VALOR

CONTA

DESCRIÇÃO

61.823,88 €

62

Fornecimentos e Serviços Externos

420.647,54 €

72

63

Custos com Pessoal

346.152,22 €

75

Subsídios à exploração

64

Gastos de depreciação e de
amortização

166.767,41 €

78

Outros rendimentos e ganhos

68

Outros gastos e perdas

3.992,50 €

79

Juros, dividendos e outros rendimentos
similares

69

Custos e perdas do financiamento

TOTAL DE CUSTOS DO EXERCICIO

VALOR

Prestação de Serviços a Associados
765.424,68 €

111.755,13 €
63,62 €

27.606,29 €

965.165,96 €

939.067,31 €

TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS DO EXERCICIO

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
-26.098,65 €
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Análise Global
Contas de Gerência
Exercício de 2010
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Análise Global
Contas de Gerência – Ano 2010
No exercício económico de 2010, a conta de gerência da PINUS VERDE, apresenta um total global
de custos de 965.165,96 € (novecentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco euros e noventa
e seis cêntimos), um total de proveitos de 939.067,31 € (novecentos e trinta e nove mil e sessenta e sete
euros e trinta e um cêntimos), tendo como resultado global um prejuízo (resultado negativo)
contabilístico de 26.098,65 € (vinte e seis mil, noventa e oito euros e sessenta e cinco cêntimos).
No total global de gastos do exercício de 2010 verificou-se uma redução de cerca de 8,2 %
relativamente ao valor atingido no ano de 2009.
No total global de rendimentos do exercício de 2010 verificou-se uma redução de cerca de 6,9 %
relativamente ao valor atingido no ano de 2009.
Tal redução do fluxo de execução anual de actividades deveu-se essencialmente à redução do
volume de projectos em execução verificada nas áreas sectoriais dos Projectos Florestais e afins.
Ao nível dos gastos do exercício as principais rubricas foram:
•

Fornecimentos e Serviços Externos (43,59%);

•

Gastos com Pessoal (35,86€%) – Inclui os custos com os formandos do POPH;

•

Amortizações do exercício (17,28%);

•

Outros Gastos e Perdas (0,41%);

•

Gastos e Perdas de Financiamento (2,86%);

Ao nível dos rendimentos do exercício as principais rubricas foram:
Prestação de Serviços (6,58%);
Subsídios à Exploração (81,51%);
Outros Rendimentos e Ganhos (11,91%);
O resultado contabilístico negativo deve-se essencialmente aos gastos e perdas de
financiamento (juros suportados com o financiamento dos projectos), componente de custos que
não tem qualquer financiamento dos programas comunitários e nacionais com que a Associação
colabora regularmente.
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Todas as restantes componentes de custos foram cobertas pelo financiamento dos projectos e
protocolos de cooperação e financiamento com os parceiros de execução dos mesmos.
A conta de gerência em análise consubstancia um grau de execução global do Orçamento
Previsional para o ano de 2010, relativamente baixo. Tal grau de execução deve-se aos constantes
atrasos na execução das intervenções físicas nos imóveis do projecto Rede do Património do Xisto, que
sofreram um atraso de cerca de 6 meses e que serão executadas apenas em 2011. O atraso
mencionado esteve relacionado com a demora na selecção do melhor procedimento administrativo e
na montagem do processo de engenharia financeira com os municípios e proprietário envolvidos
(factos que no final de 2010 se encontravam ultrapassados).
Assim sendo submete-se à aprovação da Assembleia-Geral a Conta de Gerência do exercício de
2010, com um Resultado Liquido do Exercício Negativo de 26.098,65 € (vinte e seis mil, noventa e oito
euros e sessenta e cinco cêntimos).

Bogas de Cima, 18 de Março de 2011

A Direcção
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Parecer do Conselho Fiscal
Contas de Gerência
Exercício de 2010
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Parecer do Conselho Fiscal
Contas de Gerência – Ano 2010

Nos termos do Regulamento Interno, vem o Conselho Fiscal submeter à apreciação da
Assembleia o seu parecer sobre as Contas de Gerência referentes ao ano de 2010.
Efectuada uma análise às contas de Gerência desta Associação, verificou-se que os documentos
se encontram de acordo com a Normalização Contabilística e satisfazem as disposições legais e
estatutárias em vigor, bem como as disposições estipuladas pelos vários Organismos estatais com que
a Associação se relaciona.
Nestes termos o Conselho Fiscal é de parecer que sejam aprovadas as Contas de Gerência
referentes ao exercício de 2010;
Por fim desejamos que no ano 2011, se verifique uma consolidação da actividade da Associação
e da sua conta de gerência.

Bogas de Cima, 18 de Março de 2011

O Presidente do Conselho Fiscal
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X – Conclusão
Este documento pretende dar conta, de forma resumida, do Relatório de Actividades e de Contas
de 2010 no que diz respeito aos projectos/actividades executadas na Associação no último ano, bem
como ao seu reporte financeiro.
A Direcção da Pinus Verde reúne regularmente e extraordinariamente sempre que necessário
com a presença dos técnicos responsáveis que, no âmbito do seu trabalho diário, reuniram e
trabalharam também e sempre que necessário, com os parceiros/associados no território.
Mais uma vez afirmamos que contamos com o envolvimento de todos e de todas para a
prossecução dos objectivos.

Barroca, 3 de Abril de 2011

A Direcção
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